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POKUTNE NABO¯EÑSTWA FATIMSKIE

Za rok obchodziæ bêdziemy
setn¹ rocznicê objawieñ fatim-
skich. Od 2009 r. przygotowu-
jemy siê do tego wydarzenia
uczestnicz¹c w trwaj¹cej dzie-
wiêæ lat Nowennie, która roz-
poczê³a siê 13 maja 2009 r.,
a skoñczy siê 13 maja 2017.
W naszej parafii, jak w wielu in-
nych, Pokutne Nabo¿eñstwa
Fatimskie – jedno z wezwañ
Nowenny, odprawiane s¹ co-
rocznie w ka¿dy 13 dzieñ mie-
si¹ca od maja do paŸdziernika.
Po Mszy œw., sprawowa-
nej na tê okolicznoœæ
wierni uczestnicz¹ w pro-
cesji ró¿añcowej z figur¹
Matki Bo¿ej Fatimskiej
odmawiaj¹c jedn¹ z czte-
rech czêœci ró¿añca. Jest
to wype³nienie woli Ma-
ryi i odpowiedŸ na Jej ob-
jawienie siê i s³owa w
Fatimie wypowiedziane
do trojga m³odych wizjo-
n e r ó w
w 1917 roku w Portuga-
lii. Uczestnicz¹c w tym
Nabo¿eñstwie odpowia-
damy na dwa wezwania
Maryi: do modlitwy i do
czynienia pokuty za
grzeszników.

Ka¿dy, kto choæ raz
uczestniczy³ w tym wyda-
rzeniu mia³ mo¿liwoœæ
prze¿ycia g³êbokiego
zjednoczenia z Matk¹
Bo¿¹. Niew¹tpliwie po-
maga w tym wieczorna
procesja ze œwiecami,
z figur¹ Maryi, która

przypomina sceneriê fatimskich
objawieñ i wprowadza w wyj¹t-
kowy nastrój.

Dla mnie osobiœcie udzia³
w procesji jest wyj¹tkowy. Nio-
s¹c na ramionach figurê Maryi
czujê, ¿e jestem bli¿ej Niej.
Nawet trud st¹pania po nierów-
nym terenie i strach, aby siê nie
potkn¹æ wydaje siê byæ nieistot-
nym w porównaniu z odczuciem
bliskoœci Matki. Zreszt¹ trud,
poœwiêcenie, wynikaj¹ce
z czynnego zaanga¿owania

podczas tego Nabo¿eñstwa po-
winno dla ka¿dego z uczestni-
ków (zgodnie z jego mo¿liwo-
œciami) byæ nieod³¹czne z odma-
wian¹ modlitw¹, chocia¿by ze
wzglêdu na wskazany wy¿ej
jego pokutny charakter. Nie
bójmy siê go podejmowaæ. Na-
sza najlepsza Matka nie pozwo-
li, abyœmy z tego powodu po-
nieœli jakikolwiek uszczerbek na
zdrowiu.

Zbli¿a siê ostatni rok odpra-
wiania Nowenny Fatimskiej.

Oprócz pierwszych so-
bót miesi¹ca, codzien-
nej modlitwy ró¿añco-
wej i pokuty, Nabo¿eñ-
stwa Fatimskie nale¿¹
do wezwañ tej Nowen-
ny. Za nami ju¿ inau-
guracja tegorocznych
spotkañ fatimskich.
¯yczê wszystkim czci-
cielom Matki Bo¿ej, aby
mogli w tych nabo¿eñ-
stwach uczestniczyæ.

Niech w kolejnych
spotkaniach z Matk¹
Bo¿¹ Fatimsk¹ bliskie
nam bêd¹ s³owa œw.
Jana Paw³a II, z 13 maja
1982 r. wypowiedziane
w Fatimie: wezwanie
Maryi nie jest jednora-
zowe. Jest otwarte ku
coraz nowym pokole-
niom, ku coraz no-
wym znakom czasu.
Trzeba do niego wci¹¿
powracaæ. Podejmo-
waæ je wci¹¿ na nowo.

Gra¿yna Grzywa
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ŒW. JAN CHRZCICIELW HERBIE WROC£AWIA
W tym roku Wroc³aw zosta³

Stolic¹ Kultury Europejskiej,
dlatego w naszym mieœcie od-
bywa siê wiele kulturalnych im-
prez, wystaw, koncertów i spo-
tkañ. Nies³abn¹cym powodze-
niem ciesz¹ siê we Wroc³awiu
tak Noce Muzeów jak i Noce
Koœcio³ów. Obiekty te s¹ t³um-
nie odwiedzane przez wroc³a-
wian i goœci z ca³ego œwiata.
Przy tej okazji chcia³abym przy-
pomnieæ naszym parafianom
o czerwcowym solenizancie,
czyli o œw. Janie Chrzcicielu,
który jest patronem naszego
miasta, naszej archikatedry, jak
i umieszczony jest w herbie na-
szego miasta wespó³ z Janem
Ewangelist¹.

Warto od czasu do czasu od-
kurzyæ pamiêæ i przypomnieæ
sobie historiê dlaczego w na-
szym herbie jest a¿ dwóch œwiê-
tych Janów, orze³, lew i litera
„W”? Wroc³awski herb, jak
i postacie œwiêtego Jana Chrzci-
ciela mo¿na zobaczyæ w wielu
miejscach miasta. Przede
wszystkim w katedrze, ratuszu,
ale i na w³azach studzienek ka-
nalizacyjnych, czy s³upach la-
tarñ. Nasz herb jako jeden
z niewielu, a mo¿e nawet jedy-
ny w tej czêœci Europy, bardzo
czêsto zmienia³ swój wizerunek.
Ka¿da epoka, w³adcy czy miesz-
czanie coœ do niego dodawali
i zmieniali.

Po raz pierwszy god³o, które
mo¿na uznaæ za miejskie, poja-
wi³o siê w czasach panowania
ksiêcia Henryka III Bia³ego, na
pieczêci miejskiej z lat 1261-

1262. To by³ dwug³owy orze³.
Dokument z t¹ pieczêci¹ zacho-
wa³ siê w DreŸnie. Wkrótce jed-
nak dwug³owy orze³ znik³ z pie-
czêci miejskich i pojawi³ siê jed-
nog³owy orze³, god³o Piastów
œl¹skich. Natomiast rodz¹cy siê
samorz¹d miejski od pocz¹tku
XIV w. mia³ na swoich pieczê-
ciach œw. Jana Chrzciciela, bo
ju¿ wtedy ten œwiêty by³ patro-
nem katedry i biskupstwa wro-
c³awskiego. Z czasem na pie-
czêciach miasta zaczêto przed-
stawiaæ tylko g³owê œw. Jana
Chrzciciela po³o¿on¹ na misie.
Jednoczeœnie, w 1345 r., w ra-
tuszu ufundowano kaplicê pw.
œw. Jana Ewangelisty, który
wtedy w³aœnie zosta³ patronem
w³adz miejskich, a œw. Jan
Chrzciciel – patronem miasta.
W symbolice miasta by³o wiêc
dwóch œwiêtych i orze³.

W po³owie XIV w. Ksiêstwo
Wroc³awskie dosta³o siê w rêce
czeskie i z Czech przyszed³ do
nas lew z podwójnym ogonem.
Pierwszy herb Wroc³awia w XIV
w. zosta³ ustanowiony prawdo-
podobnie na dworze cesarza
Karola IV. By³y to dwa naprze-
mienne pola, które zajmowa³a
g³owa œw. Jana Chrzciciela,
a kolejne dwa czeski lew w ko-
ronie. W XV w. dodano jesz-
cze literê „W”, od za³o¿yciela
miasta ksiêcia Wratislava. Lite-
ry „W” u¿ywali urzêdnicy a tak-
¿e pacho³kowie miejscy.
W 1526 r. Œl¹sk razem z Króle-
stwem Czech dosta³ siê w rêce
Habsburgów. Wówczas pad³a
idea o utworzeniu nowego her-
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KRZY¯ POKUTNY
Podró¿uj¹c po Dolnym Œl¹-

sku natrafiam na wiele intere-
suj¹cych obiektów, tak¿e sakral-
nych. W ten sposób zaczê³am
interesowaæ siê kamiennymi
krzy¿ami. Tak to ju¿ jest, ¿e jak
zaczniemy zag³êbiaæ siê w tê te-
matykê, nie mo¿emy poprzestaæ
na jednym i szukamy kolejnych.
Faktem jest, ¿e na Dolnym Œl¹-
sku jest najwiêksza liczba ka-
miennych krzy¿y w ca³ej Polsce,
bo oko³o 400.

Nie ka¿dy kamienny krzy¿
jest krzy¿em pokutnym. S¹ te¿

upamiê tn i a j ¹ce
wypadki, klêski
¿ywio³owe, zburze-
nie koœcio³a, pe³-
ni¹ce funkcje gra-
niczn¹, dziêk-
czynn¹, nagrobn¹.
I niektórych prze-
znaczenie trudno
rozpoznaæ. Nie
ka¿dy krzy¿ pokut-
ny zawiera symbol,
choæ wiêkszoœæ
uznawanych za pokutne posia-
da go. Symbol ten, to wyryte

narzêdzie zbrod-
ni.

Ale o co w³a-
œciwie chodzi z t¹
pokut¹? Czêœæ
krzy¿y kamien-
nych mo¿na zali-
czyæ do zabytków
z w i ¹ z a n y c h
z dawnymi zwy-
czajami. By³y one
fundowane przez
zabójców jako

element pojednania z rodzin¹
ofiary. Nie dotyczy³o to zwy-

bu godnego tak du¿ego miasta,
jakim by³ Wroc³aw. Przygotowa-
no herb piêciopolowy z dwo-
ma œwiêtymi, or³em piastow-
skim, lwem i liter¹ „W”, ale zro-
biono jeden b³¹d. W tekœcie
opisuj¹cym herb, œw. Jana
Ewangelistê zast¹piono œw.
Dorot¹. – Sk¹d wzi¹³ siê b³¹d?
Trudno to dzisiaj ustaliæ. Przy-
puszcza siê, ¿e by³ to b³¹d pisa-
rza. Co by³o robiæ? Rajcy siê
zdenerwowali, wziêli kasê i po-
jechali do Augsburga do wice-
kanclerza cesarza Karola V i za
pieni¹dze pomy³kê naprawio-
no. Jedno jest pewne, w 1530
r. b³¹d kosztowa³ rajców fortu-
nê. Od 1530 r. do 1938 r.
z herbem nic siê nie dzia³o. Jed-
nak w latach dwudziestych-trzy-
dziestych XX w. przez ró¿nego
rodzaju modernizmy zaczêto
z herbem eksperymentowaæ.
Niemcom wydawa³o siê, ¿e
w herbie jest za du¿o w¹tków
s³owiañskich i chrzeœcijañskich
œwiêtych. Opracowano nowy,
dwupolowy, nazistowski herb
Wroc³awia. Tradycyjny, piêcio-
polowy herb wróci³ do Wroc³a-

wia jeszcze w 1945 r. Niestety
komunistom przeszkadzali œwiê-
ci i czeski lew, wiêc w 1948 r.
herb ponownie zmieniono. Do
roku 1990 mieliœmy w herbie
dwa pó³or³y – polski bia³y i œl¹-
ski czarny.

Wspó³czesny herb Wroc³awia
jest piêciopolowy. W prawym
(heraldycznie) górnym rogu
w czerwonym polu znajduje siê
ukoronowany Lew Czeski sym-
bol przynale¿noœci do dawnej
Korony Królestwa Czeskiego,
w lewym górnym rogu czarny
Orze³ Œl¹ski w z³otym polu
z bia³¹ przepask¹ henrykowsk¹
na piersi i skrzyd³ach zwieñ-
czon¹ krzy¿em. W prawym dol-
nym, z³otym polu znajduje siê
du¿a litera „W” od ³aciñskiej na-
zwy miasta Wratislavia, w le-
wym dolnym, czerwonym polu
osadzona na odwróconej koro-
nie g³owa œwiêtego Jana Ewan-
gelisty w nimbie (patrona kapli-
cy na Ratuszu). W centrum tar-
czy mieœci siê srebrna misa
z odciêt¹ g³ow¹ œwiêtego Jana
Chrzciciela, patrona katedry
wroc³awskiej.

Opr. Irena Surma
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k³ych zabójców, lecz tych któ-
rzy zabili przygodnie, przypad-
kowo, niechc¹cy... Wówczas
nie musieli zostaæ œciêci, lecz po-
winni zap³aciæ. Krewni zabite-
go tworzyli solidarny zwi¹zek ro-
dowy, który œciga³ zabójcê.
Z drugiej strony zabójca zas³a-
nia³ siê swoimi krewnymi, co
doprowadza³o do powstania
stanu wrogiego miêdzy dwoma
zwi¹zkami rodowymi, mog³o
dojœæ do krwawej zemsty. Rów-
noczeœnie rozwija³a siê tenden-
cja do zast¹pienia zemsty ugod¹
stron – pojednaniem. Winnym
zabójstwa umo¿liwia³y one za-
warcie ugody z rodzin¹ ofiary,
jeœli ta wyrazi³a tak¹ wolê.
Sprawca pozbawienia ¿ycia dru-
giego cz³owieka, zobligowany
by³ do stosownego zadoœæuczy-
nienia, którego rodzaj i wymiar
ustala³ s¹d, przed którym spo-
tka³ siê zabójca z bliskimi zabi-

tego.
Zabójca by³ zatem zobowi¹-

zany do przekazania rodzinie
zabitego „g³ówszczyzny”, ufun-
dowania okreœlonej iloœci wo-
sku na rzecz Koœcio³a, zamó-
wienia okreœlonej liczbê mszy
zadusznych w intencji zabitego,
partycypowania w kosztach
pogrzebu, ufundowania k¹pie-
li, posi³ków, odzienia dla bie-
doty, udania siê do jednego
z ówczesnych miejsc pielgrzym-
kowych, ufundowaæ krzy¿ po-
kutny/pojednania, kapliczkê
pokutn¹/pojednania lub Mar-
ter (krucyfiks lub kapliczkê
z przedstawieniem ukrzy¿owa-
nia Chrystusa lub mêczeñstwa
œwiêtych), który mia³ sk³aniaæ
do modlitwy za duszê zabitego
i byæ potwierdzeniem zrealizo-
wanego aktu pojednania

Na ¯ernikach krzy¿ pokut-
ny znajduje siê pomiêdzy tora-

mi kolejowymi, a piaskow¹
drog¹ w kierunku Z³otnik. Ma
nieca³e 2 metry wysokoœci
i choæ jest du¿y, nie jest najwiêk-
szym krzy¿em na Dolnym Œl¹-
sku (najwiêkszy dolnoœl¹ski
krzy¿ znajduje siê Kijowicach,
a w skali europejskiej w Stargar-
dzie). Niewiele o nim wiadomo,
jedynie po wyrytym symbolu mo-
¿emy siê domyœlaæ, ¿e narzê-
dziem tutejszej zbrodni by³a
strza³a. Choæ znajduje siê w nie-
ciekawym miejscu, jest czêsto
odwiedzany przez mieszkañców
¯ernik i Z³otnik. Ilekroæ tam by-
³am, pali³y siê znicze. Czy i nam
uda siê zachowaæ pamiêæ?

O kolejnych dolnoœl¹skich
krzy¿ach przeczytacie w nastêp-
nym numerze naszej gazetki.

Michalina A. Strobiñ
autorka bloga

Dolnoœl¹ski podró¿nik
http://dolnoslaskipodroznik.pl
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Gazeta parafialna do u¿ytku
wewnêtrznego.
Redaguje zespó³ pod kierunkiem
ks. Proboszcza.
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. œw. Wawrzyñca
we Wroc³awiu ¯ernikach,
tel.(71)357-19-19
www.zerniki.archidiecezja.wroc.pl
parafiazerniki@op.pl

konto bankowe Parafii
32 1500 1793 1217 9006 0637 0000

druk Prograf, Wroc³aw
tel. 71-373-66-03

www.prograf.wroc.pl

Kancelaria parafialna czynna jest:
w poniedzia³ki w godz. 1600 – 1700

i soboty w godz. 1000 – 1100.
W sprawach pilnych – o ka¿dej po-
rze, najlepiej po mszy œwiêtej.

Intencje Apostolstwa
Modlitwy

i ¯ywego Ró¿añca
na miesi¹c czerwiec

Ogólna:
Aby osoby w podesz³ym wie-

ku, zepchniête na margines
i samotne znajdowa³y, równie¿
w wielkich miastach, okazje do
spotkania i solidarnoœæ.

Misyjna:
 Aby seminarzyœci, nowicju-

sze i nowicjuszki spotykali for-
matorów ¿yj¹cych z radoœci¹
Ewangeli¹, którzy m¹drze przy-
gotuj¹ ich do misji, jak¹ maj¹
pe³niæ.

KOMPUTER –POMOCNIK CZY BO¯EK?
Era komputerów przynios³a

wiele mo¿liwoœci i nadziei, ale
mo¿na zadaæ pytanie: czy nie
przynios³a ze sob¹ wiêcej z³a ni¿
dobra? Jednym z najwiêkszych
zagro¿eñ wspó³czesnoœci jest sze-
roko rozumiane uzale¿nienie od
Internetu i komputera. Ponad 100
tys. Polaków jest ju¿ uzale¿nio-
nych, kolejnych 750 tys. jest po-
wa¿nie nara¿ona na ten na³óg.

Chyba ma³o kto wie, ¿e oprócz
mo¿liwoœci uzale¿nienia siê od ja-
kiegoœ œrodka np. papierosów lub
alkoholu, mo¿na siê uzale¿niæ od
ka¿dej czynnoœci, któr¹ siê wyko-
nuje, a która wywo³uje okreœlone
zmiany w umyœle. Nazywamy taki
rodzaj silnego przywi¹zania – uza-
le¿nieniem czynnoœciowym.
W niepokoj¹cy sposób roœnie licz-
ba osób, które s¹ uzale¿nione od
komputera i Internetu. Te dwie
zdobycze naszych czasów daj¹ tak
du¿o radoœci, zadowolenia, zaspo-
kojenia swoich potrzeb, mo¿liwo-
œci, ¿e a¿ za du¿o… W mózgu cz³o-
wieka dokonuj¹ siê bardzo silne
zmiany, które uzale¿niaj¹ cz³owie-
ka od okreœlonych dzia³añ i do-
znañ. Cz³owiek zaczyna siê odci-
naæ od innych rzeczy, przestaje
poœwiêcaæ im czas i energiê, a jego
„bo¿ek” zaczyna poch³aniaæ mu
coraz wiêcej czasu, zaniedbuje ro-
dzinê, naukê, zdrowie, kontakty
z ludŸmi. Granica pomiêdzy czê-
stym u¿ytkowaniem komputera
a pierwszymi fazami uzale¿nienia
nie jest ostra – tym gorzej dla tych,
którzy wchodz¹ w uzale¿nienie…
Kolejne etapy wchodzenia w sil-
ne przywi¹zanie do komputera
i internetu s¹ podobne do innych
mechanizmów, które wystêpuj¹
zazwyczaj u uzale¿nionych od pa-

pierosów, narkotyków lub alkoho-
lu. Nasza natura ma w sobie wie-
le potrzeb, które domagaj¹ siê
zaspokojenia, ponadto rzeczywi-
stoœæ w której ¿yjemy niesie ze
sob¹ wiele napiêæ. Nasza psychi-
ka szuka roz³adowania, odnajduje
je w jakiejœ formie przyjemnoœci.
Przyjemnoœæ jako taka nie jest z³a,
nie mniej jednak nasza os³abiona
natura po grzechu pierworodnym
jest sk³onna do nadmiernego
lgniêcia do rzeczy lub osoby, któ-
ra zapewnia nam zadowolenie
i radoœæ. W umyœle rodz¹ siê sko-
jarzenia pomiêdzy naszymi nastro-
jami, stanami emocjonalnymi,
napiêciami a sposobami ich roz-
³adowania. Jeœli cz³owiek znajdu-
je zaspokojenie swoich potrzeb
oraz ujœcie dla swoich frustracji,
lêków, napiêæ i stresów g³ównie
w komputerze i Internecie, wtedy
³atwo mo¿e zaniedbaæ ¿ycie real-
ne i daæ siê poch³on¹æ przez wir-
tualn¹ rzeczywistoœæ.

Psychiatra p. Bohdan Worono-
wicz podaje kolejne etapy (nie
objawy, a etapy) wchodzenia
w uzale¿nienie:

1. Zetkniêcie siê i zafascyno-
wanie Internetem jako nowoœci¹,
poznawanie jego mo¿liwoœci,
„wejœcie” w now¹ rzeczywistoœæ,
poczucie „wiêzi z ca³ym œwiatem”
czy „braku granic”.

2. Zwrócenie uwagi na fakt, ¿e
korzystanie z Internetu u³atwia
odprê¿enie siê i pomaga w zredu-
kowaniu dyskomfortu (napiêcia
psychicznego, poczucia samotno-
œci itp.).

3. Coraz bardziej regularne
korzystanie z Internetu w celu
unormowania swoich stanów
emocjonalnych.
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4.Postêpuj¹ce ograniczanie
kontaktów z bliskim otoczeniem
(wycofywanie siê ze œwiata real-
nego, zobojêtnienie spo³eczne) na
rzecz kontaktów wirtualnych
i poœwiêcanie im coraz wiêkszej
iloœci czasu.

5. Poczucie dyskomfortu w sy-
tuacjach ograniczonego dostêpu
do Internetu.

6. Pojawienie siê problemów
spo³ecznych, zdrowotnych, finan-
sowych itp., których zwi¹zek
z korzystaniem z Internetu nie ule-
ga w¹tpliwoœci.

Jak chroniæ dzieci przed uza-
le¿nieniem? Zdarza siê, ¿e w nie-
których populacjach na-
wet kilkanaœcie procent
nastolatków jest ju¿ uza-
le¿niona od sieci lub
komputera. Podstawow¹
form¹ prewencji jest roz-
wijanie zdrowej emocjo-
nalnej wiêzi z dzieckiem,
która zaspokaja jego po-
trzeby. Jeœli nie znajdzie
akceptacji, poczucia
wspólnoty i bezpieczeñ-
stwa, zrozumienia, rado-
œci, wiêzi w rodzinie, po-
chwa³y, zacznie szukaæ
gdzieœ indziej, np. w In-
ternecie, grach kompute-
rowych, pornografii,
portalach spo³ecznoœcio-
wych, stronach internetowych,
filmach. Dzieciom nie mo¿na
wiêc pozwalaæ na zbyt d³ugie
przesiadywanie przed kompute-
rem czy konsol¹ do gier. Bardzo
niebezpieczne jest zostawianie
dziecka w zamkniêtym pokoju, w
którym jest komputer pod³¹czo-
ny do Internetu. Sieæ i gry kom-
puterowe s¹ zbyt atrakcyjne dla
dziecka, które ma jeszcze za s³a-
be „hamulce”, dziêki którym samo
mog³oby odmówiæ sobie przyjem-
noœci np. surfowania po sieci.
Komputer coraz czêœciej zacz¹³
zastêpowaæ dzieciom kontakty z
rodzin¹, zabawy z rówieœnikami,

czytanie ksi¹¿ek czy uprawianie
sportu. Dla wielu dzieci jego u¿yt-
kowanie sta³o siê g³ówn¹ form¹
spêdzania nie tylko tzw. wolnego
czasu. Gdy rodzice czuj¹ siê bez-
radni, niech przypomn¹ sobie s³o-
wa Jezusa: „beze mnie nic nie
mo¿ecie uczyniæ” (J 15,5)
i licz¹ na Bo¿¹ pomoc.

Sposoby na unikniêcie uzale¿-
nienia dla doros³ych s¹ zw³aszcza
takie: sta³a, d³uga, pog³êbiona
i wierna modlitwa, korzystanie
z sakramentów, rozwijanie wiêzi
z ludŸmi, planowane spêdzanie
wolnego czasu, odk³adanie zaspo-
kojenia swoich zachcianek lub po

prostu nie uleganie im. Mo¿na te¿
zastosowaæ inne æwiczenia, np. gdy
mamy ochotê obejrzeæ coœ w In-
ternecie w czasie wolnym, a prze-
widujemy, ¿e bardziej wypocznie-
my na rowerze, wtedy nale¿y zo-
stawiæ coœ, co mo¿e daæ wiêksza
przyjemnoœæ, a wybraæ coœ, co jest
dla nas lepsze. Im bardziej rozra-
sta siê w nas nieuporz¹dkowana
chêæ korzystania z komputera (ule-
ganie mu jest z³amaniem pierw-
szego przykazania), tym bardziej
zanika têsknota za dobrami wiecz-
nymi i vice versa. Dbanie wiêc
o pragnienie relacji z Bogiem
i sk³onnoœæ do wyrzeczeñ w imiê

mi³oœci i przyjaŸni z Bogiem chro-
ni nas przed ka¿dym uzale¿nie-
niem.

Jeœli ktoœ ju¿ jest uzale¿niony
albo ma w¹tpliwoœci czy jest, czy
nie jest na³ogowym u¿ytkowni-
kiem komputera, co wtedy mo¿e
zrobiæ dla wyzwolenia siê? ¯ycie
duchowe to podstawa, o tym na-
pisane jest wy¿ej, teraz skupmy
siê na innych sposobach. Pierw-
szy krok ku wolnoœci jest rzecz¹
niby oczywist¹, ale bardzo trudn¹
– trzeba siê przyznaæ, ¿e ma siê
problem. Wa¿na jest wtedy zmia-
na sposobu korzystania z kompu-
tera lub Internetu, gdy¿ czêsto nie

mo¿na ca³kowicie unikn¹æ
kontaktu z nimi
z powodu zobowi¹zañ w pra-
cy lub szkole. Mo¿na zamon-
towaæ sobie w komputerze
alarm, który przypomina nam
o up³ywaj¹cym czasie. Nale-
¿y te¿ przygotowaæ sobie plan
dnia i trzymaæ siê jego wy-
pe³niania. W przypadku uza-
le¿nienia powinno siê ponad-
to staraæ siê korzystaæ z kom-
putera tylko w celach koniecz-
nych, mo¿e nawet absolutnie
koniecznych. Bardzo pomoc-
ne jest podzielenie siê z kimœ
swoim problemem i znalezie-
nie zrozumienia.

Gdy powy¿sze rady nie
skutkuj¹, trzeba zastosowaæ ostre
ciêcie. Zg³osiæ siê na psychotera-
piê i bardzo powa¿nie potrakto-
waæ s³owa Ewangelii: „jeœli pra-
wa twoja rêka jest ci powodem
do grzechu, odetnij j¹ i odrzuæ od
siebie. Lepiej bowiem jest dla cie-
bie, gdy zginie jeden z twoich
cz³onków, ni¿ ¿eby ca³e twoje cia-
³o mia³o iœæ do piek³a” (Mt 5,30).
Lepiej przeci¹æ kabelek od inter-
netu i odci¹æ siê od komputera ni¿
razem z nimi – jak dosadnie pod-
kreœla Ewangelia (równie¿ w Roku
Mi³osierdzia) – pójœæ na wieczne
mêki.

kl. Teodor Sawielewicz
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
ŒW. TarsycjuszMêczennik Eucharystii

Ma³y Tarsycjusz by³ mieszkañcem
Rzymu. ¯y³ na pocz¹tku III wieku.
By³y to czasy, gdy chrzeœcijan prze-
œladowano za ich wiarê. Patrz¹c na
codzienne ¿ycie Tarcysjusza, mo¿-
na powiedzieæ, ¿e ¿y³ tak jak inni
ludzie w jego wieku. Uczy³ siê, po-
maga³ rodzicom, mia³ te¿ czas na
odpoczynek i zabawê. Ale by³a pew-
na rzecz, która go odró¿nia³a od jego
rówieœników. Tarsycjusz by³ chrze-
œcijaninem. W tamtych czasach by³o
to coœ nowego, a przez to coœ nie-
zrozumia³ego. Wiara w Chrystusa
zaczyna³a siê dopiero szerzyæ. Wiêk-
szoœæ ludzi praktykowania przeró¿-
ne pogañskie kulty. Ch³opiec mia³
jednak szczêœcie
poznaæ naukê
Pana Jezusa i ob-
darzyæ go wielk¹
mi³oœci¹. Co-
dziennie s³u¿y³ do
Mszy œw., przez
co mia³ szczegól-
ne poczucie bli-
skoœci z Jezusem
Eucharystycznym.
Czêsto przyjmo-
wa³ go w Komu-
nii œwiêtej i wiel-
bi³ w modlitwach.
Kap³ani, znaj¹cy
Tarcysjusza, szybko zauwa¿yli jego
dojrza³e podejœcie do spraw wiary i
powierzyli mu noszenie Pana Jezu-
sa w Komunii œw. do wiêzionych
chrzeœcijan. Dla ch³opca by³o to
wielkie wyró¿nienie i zaszczyt. Wie-
dzia³, ¿e jedyn¹ moc¹ – aby znieœæ
ciê¿kie tortury – jest Chleb Eucha-
rystyczny. W tajemnicy przed prze-
œladowcami zanosi³ Komuniê œw.

wiêŸniom, raduj¹c siê, ¿e przynosi
im samego Boga. Ch³opiec od sa-
mego pocz¹tku zdawa³ sobie spra-
wê z ryzyka, na jakie siê nara¿a.

Pewnego dnia Tarsycjusz jak zwy-
kle, szed³ z Najœwiêtszym Sakramen-
tem do wiêzienia. Kiedy mija³ gro-
madkê ch³opców, ci zainteresowali
siê, co on z tak¹ troskliwoœci¹ trzy-
ma przytulone do piersi. Koniecz-
nie chcieli wci¹gn¹æ go do zabawy
i odkryæ jego tajemnicê. A gdy pró-
bowa³ siê od nich oddaliæ – nie
chc¹c naraziæ Najœwiêtszego Sakra-
mentu na zniewa¿enie – ch³opcy nie
pozwolili mu na to. Dogonili go
i obrzucili kamieniami, a nastêpnie

przewrócili na
ziemiê i kopali.
Im wiêcej Tarsy-
cjusz siê broni³,
tym boleœniej
otrzymywa³ razy.
Pobitego ch³opca
uratowa³ prze-
chodz¹cy cz³o-
wiek – rzymski
¿o³nierz, który
równie¿ by³
chrzeœcijaninem.
Zaniós³ go do
domu, ale – nie-
stety – wkrótce

Tarsycjusz zmar³. Najœwiêtszy Sakra-
ment oddan w rêce kap³ana i w ten
sposób uratowano przed zniewa¿e-
niem. Œwiêty Tarsycjusz by³ niezwy-
kle odwa¿nym ch³opcem, bo w
szczególny sposób ukocha³ Chrystu-
sa, nosi³ go innym i za niego odda³
¿ycie. Broni³ do koñca Jezusa, za-
s³aniaj¹c go swoim cia³em.

Papie¿ œw. Damazy I mêczeñ-
stwo œw. Tarsycjusza opisa³ wier-
szem. W 1675 roku relikwie Œwiê-
tego przeniesiono z Rzymu do Ne-
apolu, gdzie spoczywaj¹ w bazylice
œw. Dominika w osobnej kaplicy.
W tym¿e o³tarzu znajduje siê krzy¿,
z którego Pan Jezus mia³ przemó-
wiæ do œw. Tomasza z Akwinu: „Do-
brze o Mnie napisa³eœ, Tomaszu.
Jak¹ nagrodê chcesz za to otrzy-
maæ?” Na to mia³ odpowiedzieæ œw.
Tomasz: „Chcê tylko Ciebie, Pa-
nie, i nic wiêcej!”

Trumienka z czêœci¹ relikwii œw.
Tarsycjusza jest tak¿e w salezjañskim
kolegium w Rzymie przy Via Ap-
pia Antica. We W³oszech Œwiêty
cieszy siê czci¹ szczególn¹ jako pa-
tron kó³ek eucharystycznych, czy tak
zwanych „Kó³ek ma³ego kleru”.
W Polsce jest on znany przede
wszystkim jako patron ministrantów
i wszystkich, którzy szczególnie
czcz¹ Jezusa Eucharystycznego

Modlitwa do œw. Tarsycjusza
Œwiêty Tarsycjuszu, Patronie

i wzorze nasz, Ty nios³eœ Jezusa
na sercu i w sercu jako najwiêk-
szy swój skarb. Czeœæ i mi³oœæ Je-
zusa promieniowa³y z Twojego ob-
licza i dla Niego odda³eœ radoœnie
swe m³ode ¿ycie. I my chcemy
nosiæ Jezusa w swym sercu. Chce-
my ze czci¹ i mi³oœci¹ chodziæ
wokó³ Jego o³tarza. Chcemy nieœæ
Jezusa do domu, do szko³y i wszê-
dzie przez dobry przyk³ad. Pomó¿
nam i spraw, abyœmy ca³ym
¿yciem tylko Jemu s³u¿yli i do
Niego nale¿eli. Amen.

oprac. Joanna Widawska
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KUPON – Krzy¿ówka czerwcowa

.....................................................................................................................................
imiê i nazwisko dziecka, wiek

.....................................................................................................................................
has³o

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 17 czerwca wrzuciæ do skrzynki.
Skrzynka na rozwi¹zania bêdzie wystawiona na stoliku po mszy œwiêtej na godzinê 1100 a w innym
terminie w zakrystii. Mo¿na tak¿e wys³aæ rozwi¹zanie na adres redakcji: gazetka-dla-wszystkich@wp.pl,
umieszczaj¹c w temacie „krzy¿ówka majowa” (termin: pi¹tek 17 czerwca).

Losowanie nagród w niedzielê 19 czerwca, po mszy œwiêtej na godzinê 1100.

KRZY¯ÓWKA  CZERWCOWA
Wyjaœnij i odgadnij has³a, a nastêpnie wpisz je do krzy¿ówki. Odczytaj powsta³e has³o i wpisz je na kupon
konkursowy. Powodzenia!

(opr. E. H.-G.)
 1. Imiê Matki Jezusa
 2. Ksi¹dz w parafii, ale nie proboszcz
 3. Jedna z cnót boskich
 4. Ecclesia po polsku znaczy …
 5. Œpiewany pomiêdzy czytaniami
 6. Ka¿dy ma swojego stró¿a – to …
 7. Ch³opiec czytaj¹cy na Mszy œw.
 8. Oddala cz³owieka od Boga
 9. Modlitwa odmawiana przez 9 kolejnych
     dni
10. Profesja Zacheusza
11. Jedna z wielu na Drodze Krzy¿owej
12. Sakrament przyjêcia darów Ducha
      Œwiêtego
13. Pierwszy sakrament w ¿yciu cz³owieka
14. Sakrament Namaszczenia …
15. Sakrament Wieczerzy Pañskiej
16. Œwiêty Tadeusz … – patron od spraw
      trudnych i beznadziejnych
17. Œwiêta … – mama œw. Jana Chrzciciela
18. Œwiêty … – pierwszy chrzeœcijañski
      mêczennik
19. Œwiêta … – z domu Julia Ledóchowska
20. Œwiêty … – jeden z g³ównych patronów
      Polski
21. Œwiêta …  Aleksandryjska – mêczennica
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INTENCJE MSZALNE
1 czerwca, œroda – wspomnienie œw. Justyna, mêczennika                                                                                          *

900 + Józefa (f) Golina
1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy

2 czerwca, czwartek                                                                                                                                                       *
900 + Roman Groszek – 49 rocznica œmierci
1800 + Henryka (f) Kubiak – 12 rocznica œmierci

3 czerwca, pi¹tek – uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa                                                                                *
900 + Mieczys³aw (m) Drahan od Stanis³awa i Marty z rodzin¹
1800 W intencji cz³onków Ró¿y Matki Bo¿ej Pocieszenia

4 czerwca, sobota – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP                                                                                                *
900 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski i proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla rodziny Hreczuch i Huminiak
1800 ++ Siostry: Maria Grabarek, Wanda Ziobrwska; ++ Rodzice: Antoni i Zofia Zuber; Jan i Helena Lis

5 czerwca, 10 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                 *
800 + Artur Jastrzêbski – 5 rocznica œmierci
900 + Les³aw Latawiec; ++ Henryka (f), Mieczys³aw (m) Latawiec
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100

1200 W intencji Parafian – I KOMUNIA ŒWIÊTA
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Jolanty i Miros³awa M³yñczyk w 23. rocznicê œlubu oraz dla Jakuba w 19. rocznicê
        urodzin
2000 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Grzegorza, Julii, Szymona i Ma³gorzaty z proœb¹ o potrzebne ³aski

6 czerwca, poniedzia³ek                                                                                                                                                          *
900

1800 O powrót do zdrowia dla córki
7 czerwca, wtorek                                                                                                                                                                   *

900 + Tadeusz Ko³odziej; ++ Bronis³awa (f), Anna, Ewa
1800 ++ Zofia, Andrzej; O zdrowie dla Kamila i Karolinki

8 czerwca, œroda – wspomnienie œw. Jadwigi Królowej                                                                                                   *
900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
9 czerwca, czwartek                                                                                              *

900

1800 + Franciszek (m) DuŸ; ++ z rodziny Duziów
10 czerwca, pi¹tek                                                                                                *

900

1800 ++ Franciszka (f), Jan, Rozalia, Kazimierz PaŸdzior; ++ rodzeñstwo
11 czerwca, sobota – wspomnienie œw. Barnaby, Aposto³a                                                                                           *

900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla ks. Bogus³awa Sawaryna w 30. rocznicê œwiêceñ kap³añskich
1800 ++ Antoni, Wanda, Stanis³aw (m) Steckiewicz; ++ Maria, Stanis³aw (m) Z¹bek

12 czerwca, 11 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                              *
800 ++ Zofia, Jan, Zbigniew (m), Jan Œwiderscy; + Stanis³awa (f) Najda
900 ++ Jan, Tekla Feret; ++ z rodziny Feret
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Mai z okazji 8. rocznicy urodzin z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla niej, rodzeñstwa i rodziców oraz
        w intencji Dominiki z okazji urodzin
1200 W intencji Parafian
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Diany Juszczyk w 18. rocznicê urodzin z proœb¹ o potrzebne ³aski
2000 + Adam Mêkarski – 8 rocznica œmierci; ++ z rodziny

13 czerwca, poniedzia³ek – wspomnienie œw. Antoniego z Padwy, kap³ana i doktora Koœcio³a                                      *
900

1800 + Kazimierz Mañkiewicz – 30 dzieñ po œmierci
2000 ++ Antoni, Bronis³awa (f) Czak

14 czerwca, wtorek – wspomnienie b³. Micha³a Kozala, biskupa i mêczennika                                                                *
900

1800 + Józef (m) Sokó³ – 30 dzieñ po pogrzebie od Joli, Jurka, Mateusza; ++ z rodziny Soko³ów

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo

ku czci œw. Wawrzynca
10 czerwca (pi¹tek)

po Mszy œw. na godz. 1800
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15 czerwca, œroda – wspomnienie b³. Jolanty, zakonnicy                                                                                            *
900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
16 czerwca, czwartek                                                                                                                                                      *

900

1800 Dziêkczynna za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Haliny, Jolanty, Romana
17 czerwca, pi¹tek – wspomnienie œw. Alberta Chmielowskiego, zakonnika                                                                     *

900

1800 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski i proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla rodziny Hreczuch i Huminiak
18 czerwca, sobota                                                                                                                                                           *

900 + Agnieszka Tytko – 17 rocznica œmierci; ++ Józef (m), Andrzej Tytko
1800 ++ Ewa, Stanis³aw (m), Czes³aw (m), ++ z rodziny Kurpiñskich, ++ Michalina, Wac³aw (m) Kasjan

19 czerwca, 12 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                       *
800 ++ Zofia, Roman M¹czka
900 + Kazimierz Wi¹cek – 16 rocznica œmierci; ++ Stanis³awa (f), Jan Wi¹cek; + Irena Wróbel
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Adriana Z¹bek z okazji urodzin
1200 Dziêkczynna z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Anny i Jana w 37. rocznicê œlubu oraz Joanny
        i Piotra w rocznicê œlubu oraz dla rodziny
1800 + Jadwiga Gajek – 5 rocznica œmierci
2000 W intencji Parafian

20 czerwca, poniedzia³ek                                                                                                                                                  *
900 ++ W³adys³aw (m) Przyjemski – 1 rocznica œmierci; ++ Wiktoria, Adolf, Jan; ++ z rodziny Przyjemskich
1800 + Jakub – 13 rocznica œmierci; O potrzebne ³aski dla Kasi

21 czerwca, wtorek – wspomnienie œw. Alojzego Gonzagi, zakonnika                                                                     *
900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Stanis³awy (f) Lech w 85. rocznicê urodzin
22 czerwca, œroda                                                                                                                                                            *

900 ++ Rodzice: Jan, Helena Lis; Antoni, Zofia Zuber; ++ Siostry: Wanda Ziobrowska, Maria Grabarek
1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy

23 czerwca, czwartek                                                                                                                                                     *
900 + Andrzej Lipiñski – 1 rocznica œmierci
1800 + Jan B¹kowski, + Jerzy Korzeñ

24 czerwca, pi¹tek – uroczystoœæ Narodzenia œw. Jana Chrzciciela, g³ównego patrona archidiecezji wroc³awskiej
900 W intencji Parafian
1800 + Jan Brzeziñski

25 czerwca, sobota                                                                                                                                                                *
900 + Czes³aw (m) Butkowski
1800 ++ Anna, Edward Kubiak

26 czerwca, 13 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                               *
800 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla ca³ej rodziny Firlit
900 ++ Helena, Leon Kucharczyk; ++ Rodzice, Teœciowie; ++ z rodziny
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Dominika w 15. rocznicê urodzin oraz o opiekê Matki Bo¿ej dla siostry i rodziców
1200 W intencji Piotra i Paw³a z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo
1800 + Jan Przyjemski
2000 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla El¿biety i Andrzeja Litwiñskich w 45. rocznicê œlubu z proœb¹ o potrzebne ³aski dla
        nich i rodziny

27 czerwca, poniedzia³ek                                                                                                                                                *
900 ++ Stanis³awa (f), Ireneusz, Franciszka (f), Józef (m), Marzenna, Czes³aw (m) Ho³ub
1800 ++ Franciszek (m) Drelichowski; ++ z rodzin Drelichowskich, Dwornik

28 czerwca, wtorek – wspomnienie œw. Ireneusza, biskupa i mêczennika                                                                     *
900 W intencji Parafian
1800 + Marian Wierzbicki

29 czerwca, œroda – uroczystoœæ œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a                                                                     *
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Piotra Litwiñskiego
1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy

30 czerwca, czwartek                                                                                                                                                        *
900 ++ Maria, Jan M³ynarscy; + W³adys³aw (m) Baran
1800 + Pawe³ – 11 miesiêcy po œmierci; ++ Antoni, Rozalia; ++ z rodzin Grobelnych, Ziemblickich, Rudników
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KRONIKA PARAFIALNA
W maju przez sakrament Chrztu

œwiêtego do wspólnoty parafialnej
zosta³y przyjête dzieci:

Tamara Kinga Szczêsna
Piotr Jurek
Antonina Madej
Kalina Marcinkiewicz
Anna Radtke
Maria Dybska
Igor Forest
Natan Miziñski
Iga Tarczewska

W maju zmarli
+ Bronis³awa B³oñska
+ Józef Sokó³
+ Kazimierz Mañkiewicz
+ Mieczys³aw Drahan

Módlmy siê o Niebo dla nich.

GRUPA BIBLIJNA
Spotyka siê na plebanii
w czwartek o godz.1900

Zapraszamy wszystkich chêtnych

Zaproszenie do wspó³pracy

Nasza Gazetka istnieje ju¿ od 2011 roku. Zespó³ redakcyjny to kilka osób, które s¹
bardzo zaanga¿owane w wyszukiwanie i opracowywanie tematów. Wszyscy pracujemy
jako wolontariusze lub mo¿e pasjonaci i daje nam to wiele satysfakcji. Na przestrzeni lat
sk³ad naszego zespo³u redakcyjnego zmienia³ siê z wielu ró¿nych powodów. Nie ukry-
wamy, ¿e nasz zespó³ wykrusza siê. Potrzeba nam energicznych wolontariuszy z pomy-
s³ami i m³odzieñcz¹ werw¹, takich co maj¹ czas. Warto wiêc zastanowiæ siê i spróbowaæ
pracy w zespole redakcyjnym. Mo¿na zaprosiæ kole¿anki i kolegów. Zachêcamy zainte-
resowanych do pracy przy udoskonalaniu form naszej gazetki. Chêtnych prosimy o
kontakt mailowy z redakcj¹.

gazetka-dla-wszystkich@wp.pl

Zapraszamy na nabo¿eñstwa czerwcowe
codziennie na godz. 1730
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